
โครงการชุด  
 

(ราง) แบบประเมินผลขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Proposal of research program) แบบ ว-1ช 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจําปงบประมาณ  2550 

 

รหัสโครงการ ช ……………………. 
ชื่อโครงการ “……………………………………………………………………………………………………………..” 
 

คําชี้แจง   1. แบบประเมินมีทั้งหมด  20  ขอ  (ขอละ  5  คะแนน)  รวมคะแนนทั้งหมด  100  คะแนน 
2. โปรดใหคะแนนทุกประเด็นการประเมิน  โดยการทําเครื่องหมาย   ลงในตารางตอไปนี้  

ประเด็นการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ก. ลักษณะของโครงการ  (70  คะแนน) 

 
1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551  

ซึ่งประกอบไปดวย  9  ยุทธศาสตร 
  

 
2. หัวเรื่องของการวิจัยนาสนใจ และเปนประเด็นเรงดวน (hot issue) ที่มีความจําเปน            

และมีความสําคัญเพราะเปนปญหาสําคัญของชาติ 
  

 
3. มีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลาง (hub) /การทําหนาที่เปนศูนยกลางหรือประสานงาน

กลางกับหนวยงานวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
  

 
4. เปนโครงการที่มีลักษณะสหสาขาวิชา และ/หรือมีความเปนบูรณาการกับหนวยงาน

หรือกลุมเปาหมาย 
  

 
5. มีความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือกลุมผูรับประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรม

ของโครงการอยางชัดเจน  ภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน 
  

 
6. สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย                     

(นิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก/อาจารยบรรจุใหม เปนผูรวมวิจัย)   
  

 7. วัตถุประสงคหลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม   
 8. มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่ชัดเจน   

 
9. แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย  หรือสงเสริม              

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไปอยาชัดเจน 
  

 10. จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัยไดชัดเจนและเปนรูปธรรม   

 
11. แสดงกระบวนการ  ความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางแผนงานวิจัย

ยอย /โครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย  ใหเห็นถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคหลัก
เดียวกัน 

  

 
12. ผลลัพธ(outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนตัวคูณ (multiplier) ที่สงผล

สะเทือนสูงในเชิงผลกระทบตอสังคมชาติและนานาชาติเปนอยางมาก 
  

 13. มีการใหคํารับรองวาจะมีการตีพิมพผลงานการวิจัยในวารสารระดับชาติขึ้นไป   

 
14. มีการใหคํารับรองวาจะไดผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสิน

ทางปญญาอื่น ๆ  
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ประเด็นการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ข. ความพรอมของโครงการ  (20  คะแนน) 

 
15. คณะผูวิจัยมีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ และมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่                   

ที่กําหนดไวในโครงการวิจัย 
  

 
16. ความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการดําเนินการวิจัย (ไมมีความจําเปนที่จะตอง

ซื้อครุภัณฑการวิจัยเพิ่มเติม) 
  

 17. มีการอางอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางครบถวน  ชัดเจน  ถูกตองตามระบบสากล   

 18. ระเบียบวิธีวิจัยเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจัย   

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
 

ลงช่ือ ……………………………………………… ผูประเมิน 
 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 คณะกรรมการผูประเมิน  
 ………./………./……… ลงวันที่ 

 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 

สําหรับกองคลงั  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนผูประเมิน
ประเด็นการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ค. การเงินและงบประมาณของโครงการ  (10  คะแนน) 

 
19. มีการจัดทํารายละเอียดงบประมาณการวิจัยโดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ผนวก 3 หนา 53 ในคูมือของ วช.) 
  

 
20. มีการใชเงินอยางสมเหตุสมผลตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร       

เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน 
  

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
 

ลงช่ือ ……………………………………………… ผูประเมิน 
 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 คณะกรรมการผูประเมิน  
 ………./………./……… ลงวันที่ 

 



 
โครงการเดี่ยว สิ่งที่สงมาดวย 1  
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8. จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเหมาะสมกับเวลา               

และสถานที่ 
  

 
9. ระบุกลยุทธการเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน และสอดคลอง

กับวัตถุประสงคหลัก 
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11. ผลการวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม                

หรือมีความเปนนวัตกรรมสูงรวมทั้งทดแทนการนําเขา  
  

 
12. มีการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรในสาขาวิชาตาง ๆ หรือกอใหเกิดความคิด

สรางสรรคใหม ๆ 
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